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يقتن  الَّتي  وهي  ذكر،  ا  ممَّ اجلائزة  الوالئم  يف  ر  حمرَّ بحٌث  وهذا 
د نعمة. �شببها ب�شرور حادث، وجتدُّ

عام املتَّخذ عند  يخرج بذلك ما كان حمظوًرا كـ»الو�شيمة« وهي الطَّ
من  ذبائح  على  يتَّخذ  وهو يف عرفنا طعام  ردة«  و»الزَّ واالأ�شى،  امل�شيبة 

بهيمة االأنعام عند مزارات من يعتقد �شالحهم.
ين، فعن جرير  ا االأوىل: اأي الو�شيمة فهي عمٌل منكٌر وبدعٌة يف الدِّ اأمَّ
املَيِِّت  اأَْهِل  اإِىَل  اِلجِتَماَع  َنُعدُّ  »ُكنَّا  قال:   Ç البجلي  اهلل  عبد  ابن 
ا اإ�شالح  َعاِم َبعَد َدْفِنِه ِمَن النَِّياَحِة«)1(، قال ابن احلاج: »واأمَّ نَعَة الطَّ َو�ضَ

ا�س عليه فلم ينقل فيه �شيٌء وهو بدعة«)2(. اأهل امليِّت طعاًما وجمع النَّ
ًنا حترميها:  اين مبيِّ يخ حمَّ ردة«، ففيها قال ال�شَّ ا الثَّانية: وهي »الزَّ واأمَّ
ا ن�سَّ  ردة ال يحلُّ اأكله �شرًعا؛ الأنَّه ممَّ م يف الزَّ عام واللَّحم املقدَّ »اإنَّ الطَّ

القراآن على حرمة اأكله فاإنَّه �شبحانه وتعاىل يقول: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
لغري  اأهلَّ  ا  ممَّ فاللَّحم   ]a: 3[ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ 

اهلل، اأي ذبح لغري اهلل بل للم�شايخ«)3(.
»اأنَّ  هي:  الباب  هذا  يف  املمنوع  من  امل�شروع  ت�شبط  الَّتي  والقاعدة 
ة  الوالئم اإذا كان �شببها اإظهار �شرور ملوجب مباح ال موافقة ملوا�شم بدعيَّ
عوة اإليها، وتكون االإجابة واجبة،  اأو اأعياد غري �شرعيَّة، فاإنَّه ال مانع من الدَّ

وقد قال Í: »اإَِذا َدعا اأََحَدُكْم اأخاه َفْلُيِجْب ُعْر�ًضا َكاَن اأَْو َنْحَوُه«)4(.
ا�س: وهذا مزيد بيان الأحكام بع�س الوالئم امل�شهورة بني النَّ

)1( رواه اأحمد )6905(، وابن ماجه )1612(، انظر »اأحكام اجلنائز« )210(.
)2( »املدخل« )275/3(.

يطان« )26 ـ 27( )3( »اأعرا�س ال�شَّ
)4( رواه م�شلم )1429(.

اد اأمينة حدَّ

الوليمـــة يف اللُّغة: ا�ضـــم لطعام العر�س، اأو 
ِنع لدعوٍة اأو غريها. كلُّ طعاٍم �ضُ

كانـــت  ملـــا  اأ�ضمـــاًء  العـــرب  و�ضعـــت  ولقـــد 
تـــي لهـــا موِجـــب  ت�ضنعـــه مـــن الأطعمـــة الَّ
ـــوا طعـــام اخلتـــان »اإعـــذاًرا«،  و�ضبـــب، ف�ضمَّ
و»العقيقـــة« للـــولدة، و»اخلر�س« ل�ضالمة 
املراأة من الطلق، و»النقيعة« لقدوم امل�ضافر، 
د، و»احِلذاق« عند  كن املتجدِّ و»الوكرية« لل�ضَّ
ندخ« طعـــام الإمالك  بي، و»ال�ضُّ حـــذاق ال�ضَّ
علـــى الزَّوجـــة، و»التُّحفـــة« طعـــام القـــادم، 
عام املاأكول يف ختمة القارئ،  و»املِ�ضداخ« الطَّ

و»املاأدبة« ما يتَّخذ بال �ضبب.
ويقع عليهـــا جميًعا ا�ضـــم الوليمة فيقال: 
وليمة ختان، اأو وليمة اإعذار، هكذا مقيَّدًة 
ـــا عنـــد الإطـــالق فاملق�ضـــود  بالإ�ضافـــة، اأمَّ

.1

عام امل�ضنوع للعر�س)*( بالوليمة الطَّ

)1()*( »ف�سُّ اخلوامت« البن طولون )39(، »االإن�شاف« )3/5/8(، 

»خمت�شر املزين« )184(.
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ال)8(، وانظر: »نيل االأوطار« )189/6(. ل ن�شاَءها يف �شوَّ ُتدخرِ
ال  ا على من تطريَّ من �شوَّ áقالت ذلك ردًّ ولعلَّ عائ�شة 
ة  ووي : اأنَّهم كانوا يف اجلاهليَّ واَج فيه، وقد ذكر النَّ ه الزَّ فَكررِ
ال« من  ال، ملا يف ا�شم »�شوَّ خول يف �شوَّ ون من التَّزويج والدُّ يتطريَّ

فع)9(. االإ�شالة والرَّ

 اإذا علم اأنَّ الوليمة واجبٌة فهل يكون تكرارها مباًحا؛ الأنَّه 
ا  اأنَّه ممنوع؛ الأنَّه خروج عمَّ اأم  ة  داخٌل يف عموم االإطعام للم�شرَّ

رع وزيادة على ما اأمر؟. األزم به ال�شَّ
واإن  ـ  تكرارها  جواز  اأي  ـ  ل  االأوَّ ة  �شحَّ هذا:  يف  ه  يتوجَّ الَّذي 
ا ذلك حتقيًقا للقدر الواجب  ة واحدًة، فاإنَّ مل يرد طلبها اإالَّ مرَّ
يافة  ال�شِّ اتِّخاذ  جواز  يف  االأ�شل  اإىل  عائٌد  عليه  زاد  وما  منها، 

رور. حلادث ال�شُّ
وقد اأ�شار البخاري اإىل ترجيح هذا القول يف تبويبه جلامعه 
ام  عوة ومن اأومل �شبعة اأيَّ حيث قال: »باب حقُّ اإجابة الوليمة والدَّ

بيُّ Í يوًما وال يومني«)10(. ت النَّ ونحوه، ومل يوقِّ
وجه  على  الوليمة  تكرار  اأنَّ  على  التَّنبيه  القول  نافلة  ومن 

م، كما يحرم كلُّ مباح اقتن بهما. معة حمرَّ املباهاة وال�شُّ

)8( رواه م�شلم )1423(.
)9( »�شرح م�شلم« )221/9(.

)10( »الفتح« )245/9(.

ل ـ وليمة العر�س: اأوَّ

اأن�س  ة، فعن  نَّ ال�شُّ جل، دلَّت على ذلك  هي واجبة يف حقِّ الرَّ
يا  قال:   Ç عوف  بن  حمن  الرَّ عبد  اأنَّ   Ç مالك  ابن 
ر�شول اهلل اإينِّ تزوَّجت امراأًة على وزن نواة من ذهب؛ قال ر�شول 
بيِّ  اهلل Í: »َباَرَك اهلل َلَك اأَْوِلْ َوَلو ِب�َضاٍة«)5(، ومل يثبت عن النَّ
Í اأّنَّه تركها اأو تركها اأ�شحابه، بل اأومل واإن كان قلياًل، وقوله 
دلياًل على  لي�س  ِب�َضاٍة«  َوَلْو  »اأَْوِلْ  بن عوف:  حمن  الرَّ لعبد   Í
تعنيُّ اللَّحم فيها، بل يحتمل اأنَّه كان اأقلَّ ما راآه Í يف حقِّ عبد 

حمن؛ الأنَّه كان واجًدا. الرَّ
وليمته  يف  م�شاعدته  وجريانه  وج  الزَّ الأ�شحاب  وي�شتحبُّ   
ة  بيُّ Í عرو�ًشا ب�شفيَّ مبا عندهم، قال اأن�س Ç: اأ�شبح النَّ
فقال: »َمْن َكاَن ِعْنَدُه �َضيٌء َفْلَيِجئ ِبِه؛ قال: َوَب�َضَط نطًعا« فجعل 
جل  جل يجيء بالتَّمر، وجعل الرَّ جل يجيء باالأقط، وجعل الرَّ الرَّ

)6(»Í من فحا�شوا حي�ًشا فكانت وليمة ر�شول اهلل يجيء بال�شَّ

 وقد اختلف العلماء يف وقتها هل تكون عند العقد اأو عقبه 
اأنَّها بعد  Í قد دلَّ على  بيِّ  النَّ اأو عقبه، وفعل  خول  اأو عند الدُّ
حيث  ذلك  يف  �شريٌح  حيحني«  »ال�شَّ يف  اأن�س  وحديث  خول،  الدُّ
َجَها  َتَزوَّ َوَكاَن  َجْح�ٍس،  اْبَنِة  ِبَزْيَنَب  َعُرو�ًضا   Í َبَح  »اأَ�ضْ قال: 
يدلُّ  كما  النََّهاِر«)7(،  ِاْرِتَفاِع  َبْعَد  َعاِم  ِللطَّ النَّا�َس  َفَدَعا  ِباملَِديَنِة 
رور بعد  م، والأنَّ كمال ال�شُّ ة املتقدِّ على ذلك حديث بنائه  ب�شفيَّ

خول فنا�شب اأن يكون يف ذلك الوقت. الدُّ
خول ـ كما جرت به العادة ـ  وعلى هذا يكون من اأومل قبل الدُّ

ن منها. قد عدل عن االأف�شل كمن اأومل باأقلَّ من �شاة مع التَّمكُّ
خـــول بزمان معنيَّ وقد ا�شـــتحبَّ   وال ي�شـــنُّ تخ�شـــي�س الدُّ
َجِني  ال حلديث عائ�شة á: »َتَزوَّ خول يف �شوَّ بع�س العلماء الدُّ
ال َفـــاأَيُّ ِن�َضـــاِء َر�ُضوِل  ال َوَبَنـــى ِبـــي يِف �َضوَّ َر�ُضـــوُل اهلل Í يِف �َضـــوَّ
اهلل Í َكاَن اأَْحَظى ِعْنَدُه ِمنِّي«، قال: وكانت عائ�شة ت�شتحبُّ اأن 

)5( رواه البخاري )5155(، وم�شلم )1427(.
)6( رواه البخاري )371(، وم�شلم )1365(.

)7( قطعة من حديث رواه البخاري )5166(، وم�شلم )1438(.
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ثانيا ـ العقيقة:

العقيقة تطلق على ذبيحة املولود، وال يلزم كونها طعاًما يدعى 
ق بلحمها نيًئا، ومن �شاء طبخه فدعا  ا�س اإليه، فمن �شاء ت�شدَّ النَّ

ق به. اإليه اأو اأهداه، اأو ت�شدَّ
م : يف تقرير هذا كلِّه: قال ابن القيِّ

كلُّها  كران  ال�شُّ جمرى  جتري  الَّتي  املعتادة  »...االأطعمة 
دة فـ»القرى« طعام ال�شيفان،  بخ، ولها اأ�شماء متعدِّ �شبيلها الطَّ
اإىل اأن ذكر العقيقة فقال ـ: فكان  ـ  عوة...  الدَّ و»املاأدبة« طعام 
يف  واأدَخل  اللَّحم  تفريق  من  اأح�شن  االأ�شياء  هذه  عند  االإطعام 

مكارم االأخالق واجلود«)11(.
ابن  معاوية  فعن   ،í حابة  ال�شَّ لدى  معروف  ذكر  وما 
 Í بيِّ  اإيا�س دعوُت نفًرا من اأ�شحاب النَّ ة قال: »مَلاَّ ولد يل  قرَّ
دُّ على ما اأورده ابن احلاج قائاًل  فاأطعمتهم«)12(، وبهذا يتَّجه الرَّ
ا�س  وناقاًل: »وينبغي اأن ال يعمل بها وليمة ـ اأي العقيقة ـ ويدعو النَّ
اأي�شنع  اإليها؛ الأنَّه مل يكن من فعل من م�شى، وقد �شئل مالك: 
ت�شبه  وقال:  ذلك  فاأنكر  االإخوان؟  عليه  ويجمع  طعام  منها 

ا تطبخ وتوؤكل ويطعم اجلريان«)13(. بالوالئم؟! وقال: اإنَّ

ثالًثا ـ الإعذار:

Í ودليل  عوة اإىل اخلتان مل تكن معروفًة يف عهده  اإنَّ الدَّ
ه  اأنَّ  Ç العا�س  اأبي  بن  عثمان  عن  احل�شن  رواه  ما  ذلك 
َي اإىل ختان فاأبى اأن يجيب، فقيل له؟! فقال: »اإِنَّا ُكنَّا َل َناأِتي  ُدعرِ

اخِلَتاَن َعلَى َعهِد َر�ُضوِل اهلل Í َوَل ُنْدَعى َلُه«)14(.
، فاإن ق�شد فاعلها �شكَر  ارِّ عوة للحادث ال�شَّ اإالَّ اأنَّه مبنزلة الدَّ

)11( »حتفة املودود« )91 ـ 92(.
)12( »�شحيح االأدب املفرد« )رقم 955(.

)13( »املدخل« )292/3(.
)14( رواه اأحمد )17908(، وفيه ابن اإ�شحاق وقد عنعنه، وانظر تعليق �شعيب االأرنوؤوط 

على »م�شكل االآثار« )31/8(

نعمةرِ اهلل عليه واإطعام اإخوانه مل يكن بذلك باأ�ٌس اإن �شاء اهلل)15(، 
بيان،  وقد روى نافٌع عن ابن عمر Ç اأنَّه كان يطعم على ختان ال�شِّ
وروى اأ�شهب عن مالك اأنَّه قيل له: النَّ�شراين يتَّخذ طعاًما خلتان 
ابنه اأفيجيبه؟ قال: »اإن �شاء فعل واإن �شاء ترك«، قال الباجي معلًِّقا: 

»فهذا يف النَّ�شراين قد اأباحه فكيف بامل�شلم؟!«)16(.
اأو  نفا�س،  اأو  اإمالك،  على  دعوة  »كلُّ   :: افعي  ال�شَّ وقال 
َي اإليها رجٌل فا�شم الوليمة يقع عليها  ختان، اأو حادث �شرور فُدعرِ

�س يف تركها، ومن تركها مل ينب يل اأنَّه عا�ٍس«)17(. وال اأرخِّ
َي اأحمد : اإىل ختان فاأجاب واأكل)18(. وُدعرِ

ا دعوة اخلتان فلم  ح باإباحتها �شيخ االإ�شالم فقال: »واأمَّ و�شرَّ
حابة تفعلها وهي مباحة«)19(. تكن ال�شَّ

تها احلافظ يف »فتح الباري«)20(. ح مب�شروعيَّ و�شرَّ

رابًعا ـ النَّقيعة:

وكان  القدوم،  عام عند  الطَّ »باب  فقال:  البخاري  لها  ترجم 
ابن عمر يفطر ملن يغ�شاه«)21(، واأ�شند يف هذا الباب عن جابر بن 
َّا َقِدَم املَِديَنَة َنَحَر َجُزوًرا  عبد اهلل Ç »اأَنَّ َر�ُضوَل اهلل Í مَل

اأَو َبَقَرًة«.

�شمع  �شعبة عن حمارب  معاذ عن  »زاد   :: البخاري  قال 
ِباأُوِقَيَتنْيِ  َبِعرًيا   Í النَِّبيُّ  ِمنِّي  ى  »ِا�ْضرَتَ اهلل:  عبد  بن  جابر 
ارا ـ مو�شع بظاهر املدينة ـ اأََمَر  َرَ ا َقِدَم �ضِ ، َفلَمَّ َوِدْرَهٍم اأَْو ِدْرَهَمنْيِ

ِبَبَقَرٍة َفُذِبَحْت َفاأََكُلوا ِمْنَها«)22(.

ة  :: »احلديث يدلُّ على م�شروعيَّ اآبادي  قال �شم�س احلقِّ 
قيعة«)23(. عوة: النَّ فر ويقال لهذه الدَّ عوة عند القدوم من ال�شَّ الدَّ

ائمة« )183/5(. )15( انظر »فتاوى اللَّجنة الدَّ
)16( »املنتقى« )349/3(.

)17( »خمت�شر املزين« )184(.
)18( »املغني« )116/8 ـ 117(.

)19( »جمموع الفتاوى« )206/32 ـ 207(.
)20( »فتح الباري« )343/10(.

)21( )كتاب اجلهاد/ باب 199(.
)22( حديث رقم )3089(.

)23( »عون املعبود« )152/10(.
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ه  ال جند فائدة عمليَّة يف عر�س خالف للعلماء بال ترجيح، اإالَّ اأنَّ
يح�شن اإيراده لئالَّ يعيب حم�شن على م�شيء، اأو يتجا�شر م�شيء 

على حم�شن.
ا الوليمة اأو االحتفال  ائمة«)26(: »...اأمَّ جاء يف »فتاوى اللَّجنة الدَّ
مبنا�شبة ختم القراآن فلم يعرف عنه Í وال عن اأحد من اخللفاء 
ريعة،  ا�شدين í ولو فعلوه لنقل اإلينا ك�شائر اأحكام ال�شَّ الرَّ
فكانت الوليمة اأو االحتفال من اأجل ختم القراآن بدعة حمدثة«.
ا�س ختموا  و�شئل ال�شيخ عبد املح�شن عن ذلك فقال: »كون النَّ
الَّتي  عمة  النِّ هذه  على  هلل  �شكًرا  �شاة  ذبحوا  ذلك  وبعد  القراآن 
اأنعم اهلل بها عليهم عمل ال باأ�س به، ويعترب جائًزا من اأجل اأنَّه 

�شكر هلل«.

  

اأحكام  من  بها  يتعلق  وما  الوليمة  اإىل  الإجابة  عن  ا  واأمَّ
ففيها اأي�ضا م�ضائل:

اأوَّل: حكم الإجابة اإىل الوليمة.
ا مكلَّفا،  العر�س واجبة على من دعي حرًّ اإىل وليمة  االإجابة 
اهر، ويدلُّ على ذلك جملة من  ة االأربعة واأهل الظَّ وهو قول االأئمَّ
قال:   Í بيَّ  النَّ اأنَّ   Ç هريرة  اأبو  رواه  ما  منها  االأحاديث 
َنُعَها َمن َياأِْتيَها َوُيْدَعى اإَِلْيَها َمْن  َعاِم َطَعاُم الَوِليَمِة ُيْ »�َضرُّ الطَّ

عوة َفَقْد َع�َضى اهلل َوَر�ُضوَله«)27(. َياأَْباَها َوَمْن َلْ ُيِجِب الدَّ
عوة َفَقد َع�َضى اهلل َوَر�ُضوَله«  وقوله Í: »َوَمْن َل ُيِجب الدَّ

يغني عن الب�شط واالإكثار.
اهر اإىل وجوب االإجابة اإىل طعام غري العر�س،  وذهب اأهل الظَّ
حابة والتَّابعني)28(، وهو وجه  وذكر ابن حزم اأنَّ عليه جمهور ال�شَّ
ة حيث مل يرد فيها تفريق بني  نَّ ده ظاهر ال�شُّ افعيَّة، ويوؤيِّ عند ال�شَّ
قال: »اأََمَرنا   Ç طعام عر�س وغريه؛ فعن الرباء بن عازب 
اعي)29( وقال Í: »اإَِذا  النَِّبيُّ Í ِب�َضْبٍع...« وذكر فيها اإجابة الدَّ

َدَعا اأََحَدُكم اأََخاُه َفْلُيِجْب ُعْر�ًضا َكاَن اأَْو َنْحَوُه«.
.)488/2( )26(

)27( رواه البخاري )5177(، وم�شلم )1432(.
به ابن  به العراقي يف »طرح التَّثيب« )77/7( وقال: »ويف ذلك نظر«، كما تعقَّ )28( تعقَّ

حجر يف »الفتح« )247/9(.
)29( رواه البخاري )5175(، وم�شلم )2066(.

قال ابن حجر :: »قوله: وكان ابن عمر يفطر ملن يغ�شاه، 
ي�شوم  ال  كان  عمر  ابن  اأنَّ  فيه  واالأ�شل  يغ�شاه،  من  الأجل  اأي 
التَّطوُّع يف  �شوم  يكث من  وكان  تطوًُّعا،  وال  ا  فر�شً ال  فر  ال�شَّ يف 
الم  لل�شَّ الَّذين يغ�شونه  ل قدومه الأجل  اأوَّ ه يفطر  احل�شر...، لكنَّ

عليه والتَّهنئة بالقدوم ثمَّ ي�شوم«.

ا�س اليوم ذهابهم لتهنئة  ـ وقد �شار من املعلوم يف عادة النَّ
الَّتي  بيحة  الذَّ من  ولالأكل  بل  عنده،  عام  والطَّ احلجِّ  من  العائد 
اأو كادت ت�شري  العائد من هذا املن�شك، حتَّى �شارت  ُيْلَزم بها 
ا�س  النَّ بع�س  اأنَّ  ذلك  من  بلغ  وقد  ة،  البعديَّ احلجِّ  اأركان  من 
قيعة الَّتي  ترك اأداء هذه الفري�شة �شفقًة على نف�شه من هذه النَّ

ترهق اجليوب.

هكذا هي، موائد تفر�شها العوائد، ال تاأتي بح�شنة وال فوائد، 
ا�س  النَّ اأموال  حفظ  �شوى  عام  الطَّ هذا  من  املنع  يف  يكن  مل  فلو 
عليهم لكانت ح�شنة كافية، فكيف اإذا ان�شمَّ اإىل ذلك درء العوائد 

ين؟! املبتدعة عن الدِّ
ا تكون على �شيٍء  اإنَّ اأنَّ التَّهنئة  ولو كان للقوم عقول لعلموا 
ه قد ختم عليه بختم  وقع عليه بالقبول، ومن ذا الَّذي علم اأنَّ حجَّ

فع واملثوبة حتَّى يقيم عليه فرًحا وطنينا وماأدبة؟! احل�شنة والرَّ

خام�ًضا ـ احِلذاق:

ولي�شت هذه على �شرط البحث، واأذكرها تتميًما للفائدة.
جاء يف كتاب »ف�س اخلوامت« البن طولون عن احل�شن: »كانوا 
اإذا حذق الغالم قبل اليوم نحروا جزوًرا واتَّخذوا طعاًما«، وعن 
يذبح  اأن  القراآن  بيُّ  ال�شَّ جمع  اإذا  ي�شتحبُّون  »كانوا  قال:  حميد 

اة ويدعو اأ�شحابه«)24(. جل ال�شَّ الرَّ
يف  البقرة   Ç عمر  »تعلَّم  قال:   Ç عمر  ابن  وعن 

ا ختمها نحر جزوًرا«)25(. اثنتي ع�شرة �شنة، فلمَّ
وهذه املرويَّات من بني عجفاء وك�شري اال�شتدالل بها �شعيف 
ا  هزيل؛ لذلك تباينت اآراء العلماء فيه بني جميز ومانع، واإن كنَّ

)24( »ف�سُّ اخلوامت« )66(.
)25( اأخرجه البيهقي يف »�شعب االإميان« )1805(.
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َفْيلي. ثانًيا: حكم الطُّ
وهو من ياأتي اإىل طعام مل يدع اإليه، وفعله يف العادة م�شتقبح، وذهب 

ر منه ذلك. ل وتكرَّ بع�س الفقهاء اإىل ردِّ �شهادة من عرف بالتَّطفُّ
م�شعود  اأبو  رواه  ملا  ه  ردِّ يف  باخليار  فهو  ٌل  متطفِّ جاءه  ومن 
Ç قال: »كان من االأن�شار رجل يقال له اأبو �شعيب وكان له 
اٌم؛ فقال: ا�شنع يل طعاًما اأدعو ر�شول اهلل Í خام�س  غالم حلَّ
خم�شة؛ فدعا ر�شول اهلل Í خام�س خم�شة فتبعهم رجل فقال 
نا َفاإِْن  بيُّ Í: »اإِنََّك َدَعوَتَنا َخاِم�َس َخم�َضة َوَهَذا َرُجٌل َقد َتِبَعَ النَّ

�ِضئَت اأَِذْنَت َلُه َواإن �ِضئَت َتَرْكَتُه« قال: بل اأذنت له)30(.

ل�شاحب  كان  عوة  الدَّ يف  ل  تطفَّ من  اأنَّ  احلديث  هذا  ففي 
مينع  ال  ل  التَّطفُّ ق�شد  من  واأنَّ  حرمانه،  يف  االختيار  عوة  الدَّ
تطيَب  اأن  ه الحتمال  يردَّ فلم   Í بيَّ  النَّ تبع  جل  الرَّ الأنَّ  ابتداًء؛ 

عوة باالإذن له. نف�ُس �شاحب الدَّ
ثالثا: الأعذار امل�ضقطة لالإجابة.

ريعة،  ا علم يف ال�شَّ نعاين : ماأخوذٌة ممَّ وهي كما قال ال�شَّ
حابة، ومن هذه االأعذار: ومن ق�شايا وقعت لل�شَّ

ًما اأو فيه �شبهة، وقد  عوة حمرَّ  اأن يكون ك�شب �شاحب الدَّ
يء  ال�شَّ عني  اأنَّ  علم  متى  اأنَّه  على  االإجماع  الربِّ  عبد  ابن  حكى 

م فاإنَّه يحرم تناُوُله. حرام، اأخذ بوجه حمرَّ
قال البغوي :: »اإذا دعاك من اأكث ماله من حرام... فال 

عليك االإجابة«)31(.
لالأكث  اإقامًة  حكَمه  وياأخذ  احلرام  َكُثَ  كلَّما  الورع  د  ويتاأكَّ

؛ الأنَّ االأقلَّ تابع. مقام الكلِّ
ه اأو طمًعا يف جاهه اأو  اعي قد دعاه خوًفا من �شرِّ ـ اأن يكون الدَّ

ًدا. ًبا وتودُّ ليعاونه على باطل، ومل يْدُعه تقرُّ
ى بح�شوره. ـ اأن يكون هناك من يتاأذَّ
ن يجوز هجره. اعي ممَّ ـ اأن يكون الدَّ

يافة مبتدع يتكلَّم ببدعته، فاإذا كان كذلك  ـ اأن يكون يف ال�شِّ
دِّ عليه، واإن مل يتكلَّم  الرَّ اإالَّ ملن قدر على  مل يجز احل�شور معه 
كان  اإذا  وكذلك  الكراهة،  اإظهار  مع  معه  احل�شور  جاز  املبتدع 

هناك م�شحك بالفح�س.
)30( رواه البخاري )5434(، وم�شلم )2036(.

ة« )149/9(. نَّ )31( »�شرح ال�شُّ

 اأن يكون له عذر مانع من مر�س اأو ت�شاغل مبر�س، اأو اإقامة 
على حفظ مال، اأو خوف من عدوٍّ على نف�س اأو مال، فاإنَّ هذه وما 

�شاكلها اأعذار يف �شقوط االإجابة.
ا�س يف الوليمة مل يكن ذلك عذًرا يف   فاإن اعتذر بزحام النَّ
ر عن االإجابة، وقيل: اح�شر فاإن وجدت �شعة واإالَّ عذرت يف  اأخُّ التَّ

جوع. الرُّ
مانًعا من  فاإن كان ذلك  ر،  ُنظرِ برٍد  اأو  ة حرٍّ  ب�شدَّ اعتذر  واإن 
ر، واإن مل يكن مانًعا من ت�شرف  اأَخُّ ف اآخر كان عذًرا يف التَّ ت�شرُّ

اآخر مل يكن عذرا.
وهي  ـ  اجلفلى  الوليمة  �شاحب  يدعو  اأن  االأعذار  ومن   

ة ـ. عوة العامَّ الدَّ
فري�شى  عوة  الدَّ �شاحب  اإىل  املدعوُّ  يعتذر  اأن  ومنها   
حم  بتخلُّفه، فاإذا دعاه اثنان يف وقٍت واحٍد فاإنَّ اأهَل القرابة والرَّ
ة رحم فاإنَّه يجيب اأقربهما بابا، اأو  اأحقُّ بالتَّقدي، فاإن مل يكن ثمَّ

عوة. اأ�شبقهما يف الدَّ
�شائًما حلديث  املدعوِّ  كون  االإجابة  فر�س  ي�شقط  ال  تنبيه: 
اأبي هريرة قال: قال ر�شول اهلل Í: »اإَِذا ُدِعي اأََحُدُكْم َفلُيِجب 
َكِة( َواإِْن َكاَن  اِئًما َفْلُي�َضلِّ )ويف رواية: َدَعا َلُه ِبالرَبَ َفاإِْن َكاَن �ضَ

ُمْفِطرا َفلَيْطَعْم«)32(.
اأن يكون هناك منكر من  امل�شقطة لالإجابة   ومن االأعذار 
مة، ويف  اأو �شورة حمرَّ اأو فرا�س حرير،  اأو �شوت مزمار،  خمر، 

هذا تف�شيل:
فال يخلو املدعوُّ اأن يكون عاملًا بوجود املنكر قبل ح�شوره اأو 

غري عامل.
فاإن علم قبل ح�شوره فله حالتان:

اأن  عليه  فواجب  واإزالته  اإنكاره  على  يقدر  اأن  اإحداهما:  ـ 
يح�شر الأمرين:

اعي.     ـ والثَّاين: الإزالة املنكر.   ـ اأحدهما: الإجابة الدَّ
ـ واحلالة الثَّانية: اأن ال يقدر على اإزالته ففر�س االإجابة قد �شقط.

ا اإذا علم املدعوُّ اأنَّ عند اأهل الوليمة منكًرا ال ي�شمعه وال  واأمَّ
يراه فله اأن يح�شر وياأكل.

ي يف »عمل اليوم وللَّيلة« )843(، انظر »االإرواء«  نِّ )32( رواه م�شلم )1431(،  وابن ال�شُّ
.)15/7(
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�ضور من املخالفات التي تقع يف الولئم

اأول ـ وجود لهو حمرم:
ْوَتاِن َمْلُعوَناِن  بيِّ Í اأنَّه قال: »�ضَ روى اأن�س Ç عن النَّ

يَبٍة«)33( ْنَيا َوالآخِرِة ِمْزَماٌر ِعْنَد ِنْعَمٍة َوَرنَّة ِعْنَد ُم�ضِ يِف الدُّ
م حترمًيا �شديًدا،  فِّ يف الوالئم حمرَّ رب باآلة �شوى الدُّ فال�شَّ
فِّ ال يفعله منهم اإالَّ من األقى عن نف�شه  جال على الدُّ وكذا �شرب الرِّ

اأنيث. ْكُره مقروًنا بتاء التَّ ى اأن يكون ذرِ جولة وت�شهَّ �شربال الرُّ
االإذن يف ذلك  فيها  ة  القويَّ »واالأحاديث   :: ابن حجر  قال 

.)34(» نَّ هرِ جال لعموم النَّهي عن التَّ�شبُّه برِ �شاء، فال يلتحق بهنَّ الرِّ للنِّ
ب  يتطرَّ من  جال  الرِّ من  كان  اإذا  اجلمل  ي�شتنوق  ال  وكيف 

�شاء ويلب�س احللية مع احللل. طرب النِّ
فِّ يف غري العر�س كاخلتان  �شاء بالدُّ ويلحق يف املنع �شرب النِّ
اإىل حديث  باإباحته جمع من الفقهاء م�شتندين  وغريه، وقد قال 
ك اهلل �شاملًا اأن  بيِّ Í: اإينِّ نذرُت اإن ردَّ وداء الَّتي قالت للنَّ االأمة ال�شَّ

؛ قال Í: »اإِْن ُكْنِت َنَذْرِت َفاْفَعِلي«)35(. فِّ اأ�شرب على راأ�شك بالدُّ
وكذا ما رواه ابن �شريين قال: »نبئت اأن عمر كان اإذا ا�شتمع 

�شوتا اأنكره و�شاأل عنه فاإن قيل عر�س اأو ختان اأقره«)36(.
رب« )51 ـ 52(. حه االألباين لغريه يف »اآالت الطَّ ار )7513( و�شحَّ )33( اأخرجه البزَّ

)34( »الفتح« )226/9(.
حيحة« )1609( و)2261(. )35( رواه اأحمد )23011(، انظر »ال�شَّ

)36( »امل�شنَّف« البن اأبي �شيبة )485/3/رقم 16396(.

 Í فيه  اغتفر  ا  اإنَّ وداء  ال�شَّ االأمة  اأنَّ حديث  والذي يظهر 
 ،Í �شول  الرَّ ب�شالمة  الفرح  اإظهاَر  فيه  الأنَّ  ؛  فِّ بالدُّ رب  ال�شَّ
ا  فِّ لي�س ممَّ ابي :: »�شرب الدُّ وهذا فعل حممود، قال اخلطَّ
اأن  حاله  واأح�شن  النُّذور،  بها  يتعلَّق  الَّتي  اعات  الطَّ باب  يف  يعدُّ 
ل�شالمة  الفرح  باإظهار  اتَّ�شل  ملَّا  ه  اأنَّ املباح، غري  باب  يكون من 
فيه  وكانت  غزواته  بع�س  من  قدم  حني   Í اهلل  ر�شول  َمقَدم 

ار واإرغام املنافقني �شار فعله كبع�س القرب«)37(. م�شاءة الكفَّ
ا االأثر فاإنَّ علَّة االنقطاع فيه ظاهرة. واأمَّ

باأجرة،  فَّ  الدُّ امنا »فرق« لن�شاء ي�شربن  اأيَّ انت�شرت يف  وقد 
اأ�شبحت لهنَّ يف ذلك فنون واأ�شاليب، وقد  واحتفن ذلك حتَّى 
واإن  االأفراح  يف  فِّ  بالدُّ رب  ال�شَّ يف  �َس  »ُرخِّ االإ�شالم:  �شيخ  قال 

نهي عن اأكل املال به«)38(.
ور الفوتوغرافيَّة: ثانًيا ـ التقاط ال�ضُّ

امل�شلمني،  ديار  الَّتي غزت  خيلة  الدَّ ار  الكفَّ وهذا من عادات 
وقد ن�سَّ العلماء املعتربون علًما وعدًدا على حترميها.

»�شواء  م:  املحرَّ التَّ�شوير  يف   : خان  ح�شن  يق  �شدِّ قال 
�شنعه بعمل اليد اأو بذريعة اآلة له، ل�شدق اإطالق التَّ�شوير على 
وا�شتعماله  التَّ�شوير،  حكم  وحكمه  االآالت،  باأعمال  ح�شل  ما 

ا�شتعمال التَّ�شوير«)39(.
اأنَّ  �شكَّ  »ال   :: نقيطي  ال�شَّ االأمني  د  حممَّ يخ  ال�شَّ وقال 
رون  ي�شوِّ التَّ�شوير  باآالت  حلرام  امل�شجد  يف  رين  امل�شوِّ دخول 
ملا  مناٍف  ذلك  اأنَّ  جود،  ال�شُّ ع  كَّ والرُّ والقائمني  ائفني  الطَّ بها 
ع  كَّ والرُّ والقائمني  ائفني  للطَّ احلرام  بيته  تطهري  به من  اأمر هلل 
جود، فانتهاك حرمة بيت اهلل بارتكاب حرمة التَّ�شوير عنده  ال�شُّ

ال يجوز...« )40(.
فكيف  القائمني  ائفني  الطَّ ت�شوير  يف   : قاله  ما  هذا 

بت�شوير الالَّهني الغافلني؟!.
اأهل  به  ل  يح�شِّ بالكامرا،  التَّ�شوير  منكر  وهو  �شاع  ا  وممَّ
، وهذا ال  ا جرى فيها، اأو قل هو فيلم بعد البثِّ الوليمة �شريًطا عمَّ

)37( »مرقاة املفاتيح« )459/10(.
)38( »جمموع الفتاوى« )224/32(.

ين اخلال�س« )517/4(. )39( »الدِّ
)40( »اأ�شواء البيان« )64/5(.
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املراأة  جل ول  الرَّ اإىل عورة  جل  الرَّ ينظر  »ل   :Í قوله  عنهنَّ 
اأمام  جل  الرَّ املراأة كعورة  اأمام  املراأة  املراأة«)43( وعورة  اإىل عورة 

كبة)44(. ة والرُّ رَّ جل، اأي ما بني ال�شُّ الرَّ

بت االآفة اإىل بع�س من �شممن رائحة الفقه ف�شرن  وقد ت�شرَّ
املراأة ما ذكر  اأنَّ عورة  ة  يك�شفن عن ظهورهنَّ و�شدورهنَّ بحجَّ

لي�س اإالَّ!.
ا�س  جل يخرج يف النَّ �شوة مثل ما قيل يف الرَّ ويقال لهوؤالء النِّ
بثوٍب ال ي�شت �شوى �شواأتيه ـ عند من يقول باأنَّ الفخذ لي�س بعورة 
واإن مل  وركبتيه،  ته  �شرَّ بني  ما  �شاتًرا  بدنه  د  وقد جرَّ يخرج  اأو  ـ 
يكن فيه اإظهار للعورة اإالَّ اأنَّه معدوٌد من االأفعال الَّتي ت�شقط بها 

هادة، ن�سَّ على ذلك الفقهاء)45(. املروءة وتردُّ ب�شببها ال�شَّ
للمراأة  ي�شرع  الَّذي  »اللِّبا�س   :: عثيمني  ابن  يخ  ال�شَّ وقال 
ني  اأ�س والكفَّ ابغ جلميع البدن ما عدا الرَّ اأن تلب�شه هو اللِّبا�س ال�شَّ

�شبة للمحارم.  والقدمني بالنِّ
جل مع  �شبة للعورة، فعورة املراأة مع املراأة كعورة الرَّ ا بالنِّ اأمَّ
جل، لكن لي�س معنى هذا اأن تخرج املراأة للمراأة ولي�س معها اإالَّ  الرَّ
ا معناه اأن لو كان على  كبة، واإنَّ ة والرُّ رَّ �شروال ي�شت ما بني ال�شُّ
املراأة ثياٌب �شابغة واحتاجت اإىل اأن تك�شف عن ذراعيها ل�شغٍل اأو 

مر�س، اأو اأرادت اأن تر�شع فال باأ�س.
عند  ورقبتها  وراأ�شها  وذراعيها  �شاقيها  تخرج  اأن  ويجوز 
حمارمها، ولي�س معنى ذلك اأن نقول: تلب�س الثَّوب الق�شري«)46(.   

)43( رواه م�شلم )338(.
)44( »املو�شوعة الفقهيَّة« )47/31(.

ائق« )153/7(. )45( »الفروع« )513/6(، »املغني« )152/14(، »البحر الرَّ
ٍف ي�شري. )46( لقاء الباب املفتوح: �شريط 126 بت�شرُّ

يخلو من حماذير ومفا�شد منها:
لع  فيطَّ واإناًثا،  ذكراًنا  عليه  الع  االطِّ على  ا�س  النَّ حر�س   
 ، اإليهنَّ النَّظر  واإدمان   ، عوراتهنَّ على  بل  �شاء،  النِّ على  جال  الرِّ

تيجة خافيًة على من اأوتي م�شكًة من فطنٍة اأو فهم. ولي�شت النَّ
عور  لل�شُّ ٌب  م�شبِّ االآلة  هذه  مبثل  ين  املدعوِّ ت�شوير  اإنَّ   
ا اإىل  باالنزعاج واحلرج لدى كثرٍي منهم، حيث يرى نف�شه م�شطرًّ

يافة. التزام هيئٍة معيَّنة، وهذا مناٍف الأدب ال�شِّ
العبث  من  ـ  التَّ�شوير  اأي  ـ  العمل  هذا  نف�س  اأنَّ  يخفى  وال 
ل  ح�شَّ اأنَّه  �شوى  منه  ي�شتفيد  وماذا  امل�شلم،  عنه  ه  يتنزَّ الَّذي 
�شاهًدا زائًدا على لغطه يف ذلك اليوم، وما كفاه ملكان موكوالن 

عن مينٍي و�شمال.
جال بالنِّ�ضاء: ثالًثا ـ اختالط الرِّ

جِّ  للزَّ واجلنِّ  االإن�س  �شياطني  تن�شط  املواطن  هذه  مثل  يف 
ظنُّك  فما  والف�شاد،  ذيلة  الرَّ حبائل  يف  يَّب  ال�شُّ وحتَّى  باب،  بال�شَّ
ة  بحجَّ لنزواتهم  العنان  بفكِّ  فيها  ا�س  النَّ ت�شاهل  مبجامع 
ى كلَّ حدٍّ وال ي�شبطه قيد،بل  رور الَّذي يتعدَّ االنب�شاط واإظهار ال�شُّ
ته!، وكيف يقبل  جتد الكثري منهم يعتذر ب�شالمة باطنه و�شفاء نيَّ
بيُّ Í قد قال لعليٍّ Ç: »َيا َعِلّي اإِنَّ َلَك  هذا منهم وهذا النَّ
ا  َ َكنًزا يِف اَلنَِّة َواإِنََّك ُذو َقرَنْيَها َفاَل ُتْتِبِع النَّْظَرَة النَّْظَرَة َفاإِنَّ

َلَك الأُوىَل َوَلْي�َضْت َلَك الآِخَرُة«)41(.
ة  وعفَّ وورعه  حابي  ال�شَّ هذا  زهد  بكمال   Í علمه  فمع 
اخلطر،  من  نه  ويوؤمِّ النَّظر،  من  ره  ُيحذِّ ظاهره،  و�شيانة  باطنه 
ق االأمن من الفتنة مع بقاء  ال، وال يتحقَّ عي االأمن كلُّ بطَّ لئالَّ يدَّ
لف: »لو خلوت بدجاجٍة مل اآمن  طبع الب�شريَّة كما قال بع�س ال�شَّ

على نف�شي«)42(. 
ف واإبداء العورات: رابعا ـ التَّك�ضُّ

ة واحلياء يف مثل  ومن االآفات الَّتي ت�شيق لها �شدور اأهل العفَّ
�شاء بتخفيف ثيابهنَّ وتق�شريها، بل  هذه املنا�شبات: تزيُّن بع�س النِّ

. ة �شيقها وت�شييقها عليهنَّ ا وجدن �شعوبًة يف احلركة من �شدَّ رمبَّ
، وقد غاب  وباملقابل اأخريات ال يجدن حرًجا يف النَّظر اإليهنَّ
جه اأحمد يف »امل�شند« )22991( وهو ح�شن، وانظر تعليق م�شهور على  )41( خرَّ

ر�شالة »اأحكام النَّظر« الأبي بكر بن حبيب )43(.
)42( »اأحكام النَّظر« )39 ـ 45(.
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